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Csütörtök 
Az év 251. napja, az évből még 114 nap 

van hátra. Napnyugta ma 19.59-kor, napkel-
te holnap 7.00-kor

Isten éltesse
Adrienn és Mária nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat.

Névmagyarázat
A latin–francia eredetű Adrienn jelenté-

se hadriai, míg a héber-görög–latin eredetű 
Mária jelentése ismeretlen.

Szeptember 8-án történt
1951. 48 állam békeszerződést kötött Ja-

pánnal San Franciscóban.

Szeptember 8-án született
1830. Frédéric Mistral Nobel-díjas pro-

vanszál nyelvű francia költő
1831. Wilhelm Raabe német író
1841. Antonín Dvorák cseh zeneszerző
1850. Blaha Lujza színésznő, „a nemzet 

csalogánya”
1925. Peter Sellers angol színész
1951. Markó Béla József Attila-díjas ro-

mániai magyar költő, műfordító, az RMDSZ 
elnöke

Szeptember 8-án halt meg
1566. Zrínyi Miklós horvát bán, Sziget-

vár védője
1965. Hermann Staudinger Nobel-díjas 

német kémikus.
1985. John Franklin Enders Nobel-díjas 

amerikai bakteriológus

felvételi a kántor-tanítóképzőbe

Megkezdődött a beiratkozás a betöltetlenül 
maradt helyekre a Károli Gáspár Református 
Egyetem marosvásárhelyi kihelyezett tagozatá-
nak kántor-tanítóképzőjébe. A tanító-óvodape-
dagógus szak nappali tagozatán 7 tandíjmentes 
helyre, a levelező tagozaton 15 költségtérítéses 
helyre várják a jelentkezőket. A kántor szakot 
nappali tagozaton református, római katolikus, 
unitárius és evangélikus hallgatók közül bárki 
felveheti. Új lehetőségként az idei tanévtől le-
velező tagozaton bevezetik a 2 éves posztliceális 
rendszerű református kántorképzést, amely egy-
házkerületi kántorvizsgával zárul. A jelentkezés 
és beiratkozás szeptember 14-ig tart, az alkalmas-
sági vizsgára szeptember 15-én kerül sor. Érdek-
lődni a 0265–215278-as telefonszámon lehet. 

a nap vicce

Bemegy egy férfi a kocsmába és odaszól a csa-
posnak:

– Egy sört, de gyorsan, mielőtt kitör a balhé!
A csapos meglepődik, majd odagurít egy 

sört. Kis idő múlva ismét odaszól a vendég a csa-
posnak:

– Még egy sört gyorsan, mielőtt kitör a 
balhé!

A csapos már kezd pánikba esni, de azért 
odaad még egy üveggel. Mikor harmadszor is 
sört kér a vendég, megkérdezi tőle:

– Bocsánat, uram, de előbb talán fizessen...
Erre a vendég:
– Na, kezdődik a balhé...

programajánló

Kiállítás és vásár
Szeptember 6-án nyílik Medgyesen a ha-

zai kisebbségek kulturális értékeit bemutató 
és népszerűsítő kiállítás és vásár. Az I. Fer-
dinánd király téren felállított nagy sátorban 
a résztvevők kiadványaikból, zenéjükből, 
kézművestermékekből, kultúrájuk néhány 
specifikus eleméből nyújtanak ízelítőt. A 
kiállításon a magyarságot a Hargita Megyei 
Kulturális Központ és Hargita Megye Ta-
nácsa képviseli, standjával székelyföldi kul-
turális rendezvényeket, fotó- és képzőmű-
vészeti kiadványokat ismertetve, valamint 
kézművestermékeket népszerűsítve. A kiállí-
tás az első ízben megszervezett Medgyesi Kö-
zép-Európai 7+1 Filmfesztivál (MECEFF) 
programját egészíti ki. A kiállítás nyitva 
tartása: szeptember 6-án 15–20 óra között, 
szeptember 7., 8. és 9-én 11–20 óra között, va-
lamint szeptember 10-én 11–16 óra között.

Hétvégi tábor
A csíkszeredai Gentiana Természetjá-

ró Egyesület a hétvégén, szeptember 9–11. 
között erdei iskola típusú tábort szervez 
Homoródfürdőn, amelyre korosztálytól füg-
getlenül minden érdeklődőt szívesen vár. A tá-
borban, amelyben társszervezőként részt vesz a 
csíkszeredai Nefelejcs Egyesület és az újonnan 
alakult városi atlétikai szakosztály tagjai is, a 
következő programok lesznek: tematikus elő-
adások, túrák a környékbeli helyekre, atlétikai 
edzések, fürdés a szentegyházi strandon, vetél-
kedők és sok szórakozás. Bővebb információk 
és jelentkezés a rendezvényre a 0745–107618-
as telefonszámon (ma 21 óráig).

Előadás Trianonról
A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozga-

lom erdélyi tagszervezeteinek szervezésében 
szeptember 12-én, hétfőn 19 órától Tompó 
László irodalomtörténész (Magyarország) 
Amit mindenkinek tudnia kell Trianonról cím-
mel tart előadást Csíkszeredában, a Szakszer-
vezetek Művelődési Házában. Az előadásra a 
belépés ingyenes.

Biciklitúra
A Szentegyházi Ifjúsági Fórum biciklitúrát 

szervez a Szentegyháza – Kalibáskő – Kirujfürdő 
– Szeltersz – Szentegyháza útvonalon szeptem-
ber 10-én, szombaton, melyre szeretettel várnak 
minden 13 éven felüli bringázni vágyó érdeklő-
dőt. Gyülekező: 9 órakor a szentegyházi Piacté-
ren, indulás 9.30-kor. A részletekről érdeklődni 
a következő telefonszámon lehet: 0740–677664 
(Tókos Attila).
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– Tegnap vettem önöknél ezt a pulóvert. Azt mondták, hogy tiszta gyapjú. 
És itt van belevarrva a címke, hogy 100% műszál!

– Igen, uram. Azt mi varrtuk bele, hogy félrevezessük a molyokat.

www.parapista.com

para

A csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egyesülettel

Dél-Hargita Teljesítménytúra

A csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület 
legnagyobb rendezvénye, a Dél-Har-
gita Teljesítménytúra második kiírá-

sához érkezett, melyre idén is várnak minden 
természetbarátot. A Hargita-hegység déli ré-
szén szervezik meg szeptember 10-én, szom-
baton 40, 25, illetve 15 km-es szakaszokon. 
A nevezési díj egységesen 25 lej, illetve 15 
lej EKE-tagoknak és diákoknak. A beneve-
zési díj fejében a résztvevők (egy kis tízórai 
csomag mellett) kézhez kapják az útvonal 
részletes térképét és leírását, valamint az iga-

zolólapot, amelyet majd a bírók láttamoznak 
minden ellenőrzőpontnál. Akinek sikerül a 
távot szintidőn belül teljesítenie, a szervező-
bizottság oklevéllel és kitűzővel jutalmazza, s 
mert tudjuk, hogy az elfáradt túrázó legna-
gyobb öröme azért mégis egy jó adag, kiadós 
krumplitokány, a célbaérést követő lakoma 
ezúttal sem marad el. Szálláshely a távolabb-
ról érkezőknek: Szeredai-fürdő – Vízügyiek 
háza (a sátrazás ingyenes). Bővebb informá-
ciók: Daday Hunor, 0040–744–590775, 
dahunor@ yahoo.com.

Dokumentumfilm-sorozat

Arcélek

Sütő Lehel vargyasi (Erdővidék, Ko-
vász na megye) festettbútor-készítő 
életét,  munkáját ismerhetjük meg az 

Arcélek című magyar dokumentumfilm-so-
rozat mai epizódjából.

Csáky Zoltán műsorvezető szerint ér-
tékvesztett világunkban a médiának meg 
kell szólaltatnia, fel kell mutatnia azokat az 
egyszerű embereket vagy a közvéleményt 
formáló személyiségeket, akik magatartásuk-
kal, munkájukkal, cselekedeteikkel példát 
mutatnak a közösségnek. Az Arcélek riport-
szerű portréműsor, 15 percben. A műsorban 
megszólaló nem mondja fel életrajzát, hanem 
vallomásából kibomlik, kiderül munkájának, 

szellemi tevékenységének értékteremtő hoza-
déka. A történet feldolgozása riportszerű: lát-
juk tevékenységének végzése közben, otthon.

 Duna Televízió, 2.20

Ajtót nyitok
Turi Bálint vendégművész Ajtót nyitok 

című, József Attila, Dsida Jenő és Márai Sán-
dor verseiből összeállított előadóestjére invi-
tálják az érdeklődőket ma és holnap 18 órától 
a székelyudvarhelyi Városi Könyvtár olvasó-
termébe. Helyfoglalás kapcsán érdeklődni a 
színház székhelyén (Székelyudvarhely, Tamási 
Áron u. 15 szám) vagy a 0266–212131-es te-
lefonszámon lehet. E-mail: office@szinhaz.ro

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro


